
Nazwa i adres                                          

jednostki sprawozdawczej

Gminny Ośrodek Kultury,Rekreacji 

Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy 

Drawsko ul.PowstańcówWlkp.140/1               

64-733 Drawsko

Numer identyfikacyjny REGON 572054843

Stan na             

początek roku

Stan na               

koniec roku

Stan na               

początek roku

11,99 74 151,68 3 379,68
7 177,92

11,99 74 151,68 -3 798,24

11,99 74 151,68

-3 798,24

74 143,29

11,99 8,39

4 364,61 7 058,26

1 883,80 3 163,41

1 883,80 3 163,41

996,92

992,92

2 480,81 3 894,85

2 480,81 3 894,85

4 376,60 81 209,94 4 376,60

5.    Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie

6.    Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne

7.    Odpisy aktualizujące należności 

BILANS INSTYTUCJI KULTURY                                                                          

sporządzony  na dzień 31.12.2021 r.

V.  Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek

I.   Fundusz własny jednostki 7 475,37

II.  Rzeczowe aktywa trwałe II.  Wynik finansowy netto (+,-)

AKTYWA PASYWA Stan na           

koniec roku

      A.  Aktywa trwałe       A.  Fundusz 759,91

      D.  Udziały (akcje) własne

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny

1.    Środki trwałe

1.1. Grunty

I.   Wartości niematerialne i prawne

2.   Środki trwałe w budowie (inwestycje)

3.   Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)

IV. Zobowiązania z tytułu kredytów i pozyczek 80 082,00

1.4. Środki transportu

1.5. Inne środki trwałe

III. Należności długoterminowe

IV. Długoterminowe aktywa finansowe      C.  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 80 082,00
1.1. Akcje i udziały I.  Zobowiązania długoterminowe

1.2. Inne papiery wartościowe II. Zobowiązania krótkoterminowe

1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe 1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek 1.2. Zobowiązania wobec budżetów

      B.  Aktywa obrotowe 1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

I.  Zapasy 1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

1.1. Materiały 1.5. Pozostałe zobowiązania

1.2. Półprodukty i produkty w toku 1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania 

umów)

1.3. Produkty gotowe 1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe          

i z tytułu dochodów budżetowych

1.4. Towary III. Rezerwy na zobowiązania

II.  Należności krótkoterminowe         D.  Fundusze specjalne 368,03
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług 1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 368,03

1.2. Należności od budżetów 1.2. Inne fundusze

1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń        E.  Rozliczenia miedzyokresowe

1.4. Pozostałe należności I.   Rozliczenia międzyokresowe przychodów

1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki 

budżetowe           i z tytułu dochodów budżetowych

II.  Inne rozliczenia międzyokresowe 

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe

1.1. Środki pieniężne w kasie

1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych

1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

1.4. Inne środki pieniężne

1.5. Akcje lub udziały

1.6. Inne papiery wartościowe

1.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

      C.  Należne wpłaty na fundusz 

podstawowy

IV.  Rozliczenia międzyokresowe

(Główny ksiegowy) (rok, miesiąc, dzień) (Kierownik)

A.     Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B.    Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1.    Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 55126,99
2.    Umorzenie środków trwałych: 2624,28
3.    Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia:549276,95

4.    Odpisy aktualizujące środki trwałe

IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)

III. Nadwyżka środków obrotowych (-)

……………………………. 29.04.2022 …………………………….

SUMA AKTYWÓW SUMA PASYWÓW 81 209,94

      B.  Państwowy fundusz celowy

1.1. Fundusz podstawowy 7 475,37

1.2. Strata netto (-)

8 235,281.1. Zysk netto (+)



29.04.2022 .......................
(kierownik jednostki)

Numer identyfikacyjny REGON 

572054843

       Stan na          

koniec roku 

poprzedniego

     Stan na         

koniec roku 

bieżącego

Nazwa i adres                          

jednostki sprawozdawczej

Gminny Ośrodek Kultury,Rekreacji 

Turystyki i Biblioteki Publicznej 

Gminy Drawsko  ul.Powstanców 

Wlkp.140/1,64-733 Drawsko

  Rachunek zysków i strat  Instytucji Kultury (wariant 

porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021r.

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 378 185,46 556 258,55

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 10 106,00 9 733,00

V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej 368 079,46 546 525,55

VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych

B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej 403 078,77 552 792,89

I. Amortyzacja 5,14 136,27

II. Zużycie materiałów i energii 99 275,92 151 959,90

III. Usługi obce 36 018,08 106 275,72

IV. Podatki i opłaty

V. Wynagrodzenia 215 756,52 241 802,87

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 45 638,72 48 798,92

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 6 384,39 3 819,21

VIII.  Wartość sprzedanych towarów i materiałów

IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu

X. Pozostałe obciążenia

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -24 893,31 3 465,66

D. Pozostałe przychody i zyski operacyjne 21 091,15 7 878,31

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II. Dotacje

IV. Inne przychody operacyjne 21 091,15 7 878,31

E. Pozostałe koszty i straty operacyjne 3 117,01

III. Pozostałe koszty operacyjne 3 117,01

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -3 802,16 8 226,96

G. Przychody finansowe 3,92 8,32

I. Dywidendy i udziały w zyskach

II. Odsetki 3,92 8,32

III. Inne

H. Koszty finansowe

I. Odsetki

II. Inne

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) -3 798,24 8 235,28

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)

I. Zyski nadzwyczajne

II. Straty nadzwyczajne

K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) -3 798,24 8 235,28
L. Podatek dochodowy

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyzki środków 

obrotowych

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) -3 798,24 8 235,28

(główny księgowy)

......................

Aktualizacja wartości aktywówIII.

II. Aktualizacja wartości aktywów

I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych 



INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU 

 

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: 

1.  

1.1 nazwę jednostki 

 Gminny Ośrodek Kultury, Rekreacji Turystyki                                      

i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko                                                 

1.2 siedzibę i adres jednostki 

 
Drawsko, Ul. Powstańców Wlkp.140/1, 64-733 Drawsko 

1.3 Numer NIP i REGON 

 
NIP: 763 19 30 396  REGON: 572054843 

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki 

 
Działalność kulturalna 

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem i wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy 

założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości 

 01.01.2021- 31.12.2021  , 

sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności  

 
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 

 Nie dotyczy 

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także 

amortyzacji) 

 -środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej większej niż 10.000zł 

umarza się raz w roku metodą liniową i degresywną 

- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej mniejszej niż 10.000zł 

umarza się jednorazowo 

- rzeczowe składniki majątkowe wycenia się wg wartości wynikającej z ewidencji 

- środki trwałe nieodpłatnie przyjęte wycenia się w wartości określonej w decyzji 

- ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie 

- amortyzację nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób 

prawnych 

- na koniec każdego roku przeprowadza się inwentaryzację nie zużytych materiałów i wprowadza 

się na stan zapasów korygując koszty 

 
5. w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że 

jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia 

połączenia (nabycia, łączenia udziałów); 

  Nie dotyczy  

6. inne informacje 

 

Do ustalenia wyniku finansowego służy konto 860. Ustalenia dokonuje się poprzez 

zaewidencjonowanie na tym koncie pod datą 31 grudnia danego roku sumy kosztów i strat oraz 

sumy przychodów, dotacji i zysków poniesionych w danym roku (konta zespołu 4 i 7). 

 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości. 

Sprawozdanie nie podlega badaniu.  



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: 

1.  

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, 

zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji 

wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego 
– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia 



 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych   

L.p Wyszczególnienie w bilansie Wartość 
początkowa 
(brutto) stan 
na początek 

roku 
obrotowego 

Zwiększenia   

Aktualizacja Nabycia Przemieszczen
ia wewnętrzne Inne 

Ogółem 
zwiększenia 
(3+4+5+6) 

  
  2. 3. 4. 5. 6. 7. 

I. 
Wartości niematerialne i prawne 54 031,87 0,00 1 095,12 0,00 0,00 1 095,12 

1. 
Środki trwałe 501 671,72 0,00 121 730,87 0,00 2 965,66 124 696,53 

1.1 
Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1 Grunty stanowiące własność 
jednostki samorządu 
terytorialnego, przekazywane w 
użytkowanie wieczyste innym 
podmiotom 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 0,00 0,00 74 275,96 0,00  74 275,96 

1.3 
Urządzenia techniczne i maszyny 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 
Środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 
Inne środki trwałe 499 171,72 0,00 47 454,91 0,00 2 965,66 50 420,57 

        
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych   

Lp. 

Wyszczególnienie w bilansie 

Zmniejszenia     
  

Aktualizacja 
Rozchód 

(np. 
likwidacja, 
sprzedaż) 

Przemieszczeni
a wewnętrzne Inne 

Ogółem 
zmniejszeni

a 
(8+9+10+11) 

Wartość 
początkowa 
(brutto) stan 

na koniec  
roku 

obrotowego 
(2+7-12) 

  
  8. 9. 10. 11. 12. 13. 

I. 
Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 126,99 

1. 
Środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 315 ,34 626 052,91 

1.1 
Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1 
Grunty stanowiące własność 
jednostki samorządu 
terytorialnego, przekazywane w 
użytkowanie wieczyste innym 
podmiotom 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 275,96 

1.3 
Urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 

1.4 
Środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 
Inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 315,34 549 276,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

Lp. 

Wyszczególnienie 
w bilansie 

Stan umorzenia 
na początek 

roku 
obrotowego 

Umorzenie 
Stan 

umorzenia na 
koniec roku 
obrotowego  

(14+ 
15+16+17-18) 

Wartość netto 
  

Aktualizacja Amortyzacj
a za rok 

Inne 
zwiększeni

a 

Inne 
zmniejszen

ia 

Stan na 
początek 

roku 
obrotowego  

(2-14) 

Stan na koniec 
roku 

obrotowego  
(13-19) 



 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
Lp. 

Wyszczególnienie w 
bilansie 

Stan 
umorzenia 

na 
początek 

roku 
obrotoweg

o 

Umorzenie Stan 
umorzenia 
na koniec 

roku 
obrotoweg

o  
(14+ 

15+16+17-
18) 

Wartość netto 
  

Aktualizac
ja 

Amortyzacj
a za rok 

Inne 
zwiększeni

a 

Inne 
zmniejszeni

a 

Stan na 
początek 

roku 
obrotoweg

o  
(2-14) 

Stan na 
koniec roku 
obrotowego  

(13-19) 

  
  14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 

I. Wartości 
niematerialne i 
prawne 

54 031,87 0,00 1 095,12 0,00 0,00 55 126,99 0,00 0,00 

1. 
Środki trwałe 501 659,73 0,00 47 591,18 2 965,66 315,34 551 901,23 11,99 74 151,68 

1.1 
Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

1.1.
1 Grunty stanowiące 

własność jednostki 
samorządu 
terytorialnego, 
przekazywane w 
użytkowanie wieczyste 
innym podmiotom 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

1.2 Budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

0,00 0,00 132,67 0,00 0,00 132,67 0 74 143,29 

1.3 Urządzenia techniczne 
i maszyny 2 488,01 0,00 3,60 0,00 0,00 2 491,61 11,99 8,39 

1.4 
Środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

1.5 
Inne środki trwałe 499 171,72 0,00 47 454,91 2 965,66 315,34 549 276,95 0,00 0,00 

 

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami 

 
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami: 

Lp. 

Grupa rodzajowa 
Wartość netto 

(Stan na koniec 
roku obrotowego) 

Wartość rynkowa 

1.1 Grunty 0,00  
1.1.1 

w tym dobra kultury  0,00   

1.2 
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej 74 143,29 Brak informacji 

1.2.1 
w tym dobra kultury  0,00  

1.3 
Urządzenia techniczne i maszyny 8,39 Brak informacji 

1.3.1 
w tym dobra kultury  0,00  

1.4 
Środki transportu 0,00  

1.4.1 
w tym dobra kultury  0,00  

1.5 
Inne środki trwałe 0,00  

1.5.1 
w tym dobra kultury  0,00   

 

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla 

długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 

 
  Długoterminowe aktywa: 

Kwota dokonanych w trakcie  
roku obrotowego  odpisów aktualizujących 

wartość długoterminowych aktywów trwałych 
Dodatkowe informacje 

1 
niefinansowe 0,00 Nie dokonywano odpisów 

2 
finansowe 0,00 Nie dokonywano odpisów 

 
   

 

1.4. kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich 

odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10; 

 
 



 Nie dotyczy  

1.5. wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

 wartość gruntów użytkowanych wieczyście stan na koniec roku obrotowego 

powierzchnia (ha) 0 

wartość (w zł) 0,00 
 

1.6. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie 

umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu 

 

Wyszczególnienie 

Wartość 
nieamortyzowanych lub 

nieumarzanych przez 
jednostkę środków 

trwałych, używanych na 
podstawie umów najmu, 
dzierżawy i innych umów 

w tym z 
tytułu umów 

leasingu 
Dodatkowe informacje 

 

Grunty 0,00 0,00  
 

Budynki, lokale i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 5 352 452,13 0,00 

Majątek w użyczeniu i dzierżawie (m.in. 
obiekty kulturalne tj. świetlice, amfiteatr, 
chodniki) 

 

Urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00   

Środki transportu 0,00 0,00  
 

Inne środki trwałe 156 371,30 0,00 Majątek w użyczeniu i dzierżawie 
(wyposażenie obiektów) 

 

 

1.7. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów 

wartościowych 

 
Papiery wartościowe 

Liczba posiadanych  
papierów 

wartościowych 

Wartość posiadanych 
papierów wartościowych Dodatkowe informacje 

Akcje  0 0,00   
Udziały 0 0,00  
Dłużne papiery wartościowe  0  0,00   
Inne  0  0,00   

 

1.8. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, 

zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,  

 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, 
rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan 
pożyczek zagrożonych) 

Należności Stan na początek 
roku obrotowego Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na koniec 

roku obrotowego 
Dodatkowe 
informacje 

Należności krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Należności długoterminowe  0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 
 

 

1.9. dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym 

uprzywilejowanych; 
 

 Nie dotyczy 

1.10. stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, 

rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w 

kapitale (funduszu) własnym; 

 Nie dotyczy 

1.11 propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy; 

 Nie dotyczy 

1.12. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, 

rozwiązaniu i stanie końcowym 



 
Nie dotyczy 

1.13. podział   zobowiązań   długoterminowych  o   pozostałym   od   dnia   bilansowego, przewidywanym umową lub 

wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: 

a) powyżej 1 roku do 3 lat 

 80 082,00 – są to dwie pożyczki z Gminy zaciągnięte na realizację dwóch przedsięwzięć 

realizowanych z dofinansowaniem unijnym.  

b) powyżej 3 do 5 lat 

 Nie dotyczy 

c) powyżej 5 lat 

 Nie dotyczy 

1.14. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi 

(leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na 

kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego 

 
Nie dotyczy 

1.15. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych 

zabezpieczeń 

 
Nie dotyczy 

1.16. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także 

wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz 

charakteru i formy tych zabezpieczeń 

 
Nie dotyczy 

1.17. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń 

międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów 

a zobowiązaniem zapłaty za nie 

 
Nie dotyczy 

1.18. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie 

 
Nie dotyczy 

1.19 w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości 

godziwej: 
a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości 

nie pochodzą z aktywnego rynku, 

b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą wykazaną w 

bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub 

odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, 

c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) na początek i koniec 

okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego; 

 

 Nie dotyczy  

1.20 informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 

podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, 1492, 1565, 2122 i 2123) - w przypadku 

podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek; 

  Nie dotyczy 

https://sip.lex.pl/#/document/16794608?unitId=art(28(m))ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT


1.21 środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w: 

a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896), 
b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1643 i 1639); 

 
 Nie dotyczy 

1.22 19) liczbę akcji obejmowanych przez akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej w zamian za wkłady niepieniężne, 

których przedmiotem jest prawo niezbywalne lub świadczenie pracy lub usług. 

  Nie dotyczy  

1.23 strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i 

produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji 

sprzedaży produktów i świadczenia usług; 

  Nie dotyczy  

1.24 wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe 

 Nie dotyczy  

1.25 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów; 

 Nie dotyczy  

1.26 informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do 

zaniechania w roku następnym; 
 Nie dotyczy 

1.27 rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, 

stratą) brutto 
 Nie dotyczy  

1.28 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt 

wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 

 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt 
wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 

Wyszczególnienie Stan na początek 
roku obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec roku 

obrotowego 

środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 

w tym:  

odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 

różnice kursowe 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.29 odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku 

obrotowym 

 Nie dotyczy  

1.30 poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy 

wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska; 

 Nie dotyczy  

1.31 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły 

incydentalnie 

 Nie dotyczy 

1.32 informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane 

zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych 

 Nie dotyczy  

https://sip.lex.pl/#/document/16799069?unitId=art(62(a))ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17901249?unitId=art(3(b))ust(1)&cm=DOCUMENT


1.33 
wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje 

zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1645), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy. 

  Nie dotyczy  

1.34 Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny. 

 Nie dotyczy  

1.35 Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy 

rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie 

przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic 

pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku 

przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny. 

  Nie dotyczy  

  

2. Informacje o: 

2.1 charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie 

niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki; 

 Nie dotyczy  

2.2. transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami 

powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach 

rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 

lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi 

charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla 

zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące 

poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat 

poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 

jednostki; 

  Nie dotyczy  

2.3 przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 

 Administracja - 4,49 etaty 

Pozostałe – 0,00 etatów  

2.4 wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład 

organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok 

obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych 

członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty 

ogółem dla każdej kategorii organu; 

 
 Łączna kwota wynagrodzeń poniesiona na pracowników instytucji kultury to : 241 802,87 

W instytucji kultury nie ma wynagrodzeń z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów 

zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy 

oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków 

tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla 

każdej kategorii organu; 

 
2.5 kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład 

organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, 

wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań 

zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla 

każdego z tych organów; 

  Nie dotyczy  

2.6 wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: 

a) badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach, 

b) inne usługi atestacyjne, 

c) usługi doradztwa podatkowego, 

d) pozostałe usługi 

https://sip.lex.pl/#/document/18887685?unitId=art(2)pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18887685?unitId=art(5)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67427901?cm=DOCUMENT


 Nie dotyczy  

3.  

3.1 1) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku 

obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju; 

 
 Nie dotyczy  

3.2 2) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu 

finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki; 

  Nie dotyczy  

3.3 3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli 

wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i 

spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie 

zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny; 

 
 Nie dotyczy  

  

4.  Informacje dotyczące konsolidacji, jednostek powiązanych, zaangażowanych kapitałach w innych jednostkach, 

połączenia udziałów  

 Nie dotyczy  

5.  Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i 

finansowej oraz wynik finansowy jednostki 

  

 
 
 
 

..........................................    2022.04.29 .......................................... 
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) 
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